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  ٢٠٠٩ دسمبر ٢٤هالند، 

  عالميها
ر،يشکنجۀ مرگبارعبدالبص   مثالی از شيوۀ تحقيق 

  توسط ادارۀ امنيت ملی
ارشات جامعۀ مدنی افغانستان بيشتر از سه ربع کارمندان ادارۀ امنيت ملی را خاديستهای سابق تشکيل زقرار گ
امنيت ملی، ازشکنجه بحيث شيوۀ کار روزمره در ادارۀ بنابرين جای تعجب نيست که در رياست تحقيق . ميدهند

اقهای تاموجوديت شکنجه در . فاده بعمل می آيدجريان تحقيق ازافراد مظنون به همکاری بامخالفين سياسی دولت است
چندی قبل . شکل پراکنده انعکاس يافته استه أل در گزارشات کمسيون مستقل حقوق بشرببتحقيق ادارۀ امنيت ملی ق

را به دليل موجوديت گزارشات شکنجه زندانيان قندهار تحويلدهی زندانيان سياسی به امنيت ملی ۀدولت کانادا پروس
بنايرين حادثۀ قتل عبدالبصيردرداخل .  داده شده توسط مستنطقين امنيت ملی، به حالت تعليق در آوردقبأل تسليم 

انکار نا پذيرازاهميت زياد  محوطه رياست تحقيق ادارۀ امنيت ملی چيز تازه ای نيست ولی بحيث يک مثال مشخص و
 و ر کابل حدود يک ماه قبل بازداشت گرديدعبدالبصيربه ارتباط حمله به مهمانخانۀ ملل متحد د. برخوردار ميباشد

مطابق به گزارش ديده بان حقوق بشرافراد . جسدش بتاريخ هشتم دسامبرتوسط امنيت ملی به فاميلش تسليم داده شد
       عنوان امنيت حين تسليمدهی جسد، فاميل عبدالبصير را از کنجکاوی در مورد علت مرگ وی منع نموده وبه 

  . برادرعبدالبصيربزودی آزاد ميشوند اده که پدر وايشان وعده دالسکوت به  حق
جان داده، " خودکشی"سازمان ديده بان حقوق بشر نسبت به اظهارات اداره امنيت ملی که گفته اين زندانی در اثر 

  .ابراز ترديد کرده و خواستار تحقيق در مورد علت مرگ اين زندانی در اداره امنيت ملی افغانستان شده است
کس هايی که از جسد عبدالبصير گرفته شده، آثار و عاليم موجود در سر و بدن عبدالبصير نشان می دهد مطابق به ع

  .به احتمال قوی شکنجه شده استوی که 
وال و حادثه قتل شهيدميوند شکنجه توسط دستگاه جهنمی خادناشی ازحادثه قتل عبدالبصيرانسان را بياد قتل های 

مرحوم . داود خان می اندازدجمهوری وزير داخله سالهای نخست  توسط شکنجه گران پرچمی تحت امر فيض محمد
به  همرزمان اششهيد ميوندوال وتحقيق از: " نجيم آريا همرزم ميوندوال در کتاب بيوگرافی شهيد ميوندوال نوشت

زمانيکه .  شکنجه های وحشيانه به قتل رسانيدندرا تحتايشان ميوندوال . ورفقايش سپرده شده بودعبدالصمد اظهر
عمال . " ه وضاحت ديده ميشدجسد مرحوم در واليت کابل به خانم اش نشان داده شد آثار شکنجه در تمام وجودش ب

.  که شهيد ميوندوال را به قتل رسانيدند نيز کوشيده بودند چنين وانمود سازند که وی خودکشی کرده استب .ج .ک
با توصل به آن دست بازماندگان زندانی کشته شده   دو بهانه ايست که شکنجه گران معموألميکوشندفرار خودکشی و

  . تحت شکنجه را از يخه ننگين خويش رها سازند
ساير سازمانهای بيطرف بين المللی اجازه دهد تا در  و امنيت ملی بايد بعوض انکار حقايق، به ديده بان حقوق بشر

هرگاه . مجازات مظنونين را فراهم نمايد مه وکزمينه محا گزارش معتبر ده و با ارايه يکمورد اين جنايت تحقيق نمو
 دولت رای دولتمردانحقوق بشرب  برای صحبت از انسانيت وجازات درين ساحه ادامه يابد، جایمعافيت از م

هر : "بشر می گويدق براد آدمس، رئيس بخش آسيايی ديده بان حقو. ارجی شان نخواهد ماندخپشتيبانان   وانتسافغان
در مورد احتمال   امنيت ملی برای جلوگيری از تحقيق در مورد مرگ بصير، سوء ظن موجودۀگونه تالش ادار

  ."را افزايش می دهد) در ادارۀ امنيت ملی(بدرفتاری 
  کميتۀ حقوق بشر فارو

_________________________________________________________________________ 
 AS,   Leiden,   ٧٠٧   ,٢٣٠٠ox FAROE, Post B org.afghandiaspora.www 

 com.faroe_af@hotmail 
  


